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 משרד החינוך

 המחוז החרדי

 ?מה בירחון

 מתן תורה -חודש סיון-

 קול קורא להפעלת קייטנות קיץ-

 'בנות ירושלים'ס "ברכות לבי-

 ח"הממהפעלת סדנאות בבתי הספר של -

',  עץ חיים'ת "פרויקט גיבוש חברתי  בת-

 רחובות

 ד"לימוד לעילוי נשמת אלי כהן הי-

 מרום הגליל משתף, בנים' בראשית'ת "ת-

הפעלת חידונים אינטראקטיביים בבתי ספר  -

 ח"ממ

ס "פעילות מרתקת ואינטראקטיבית בבי-

 גדרה' שלהבות'

 "איכות הסביבה"טקס סיום ללימוד נושא -

אור אבנר  , 'בנות ח"בממתכנית אמירים -

 ,ים קרית', למצוינות

 מפגש מנהלים ומורים בנושא קורסי אמירים-

 ח"הממהשתלמות לגננות -

',  נער ישראל'ת "השתלמות מוסדית בת-

 ירושלים

 סיטרין, ד"חב ח"ממת "ציון יום השואה בת-

 לתלמיד" בחיוך"יומן -
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בהעניקו להם את המתנה היקרה התורה  , ה לעיני כל ישראל"מעמד הר סיני היה מעמד נשגב יחיד בהיסטוריה של התגלות הקב

התלוו אליו תופעות בלתי רגילות ואדירות רושם שהוכיחו לעולם כולו את שגב המעמד ואת העל טבעיות  , במעמד מיוחד זה. הקדושה

 .י"עמה מופיע בהדר גאון עוזו לפני באי "שבעובדה שהקב

ל פירשו משפט זה באופנים שונים "חז". קול גדול ולא יסף"בתיאור שמיעת עשרת הדברות המופיע בתורה בפרשת ואתחנן ישנו הביטוי 

 .כלומר הקול האלוקי הגדול שהשמיע את הדיברות נשמע בלי שיישמע אחריו הד הרגיל בקול אנושי, וביניהם שלא היה לו בת קול

לכן  . כגון קיר או גוף אחר העומד בדרכו של הקול ועוצר אותו, כאשר גלי הקול נתקל בחפץ כלשהו, ההד הנוצר באופן רגיל לכל קול נובע

מסיבה  , ברם הדבר שונה כאשר הקיר או הגוף האחר סופג את הקול. כי ההד הוא כאילו נולד מן הקול, "בת קול: "ל"נקרא ההד בלשון חז

 .במקרה כזה אין הקול חוזר ולא נוצר הד, זו או אחרת

.  שום דבר לא עצר את הקול והוא חדר לכל הבריאה כולה ואפילו הדומם התמלא בקול ההכרזה, ה הכריז את הדיברות בקול גדול"כשהקב

וראו כל ' ונגלה כבוד ה: "ודבר זה הוא מעין התגלות אלוקית שתהיה לעתיד עם בוא הגאולה ככתוב. ה"לכן לא נוצר הד מקולו של הקב

 .שגם הגשמי יראה אלוקות, "בשר

יש להשתדל כבר עתה שהתורה הנלמדת על ידינו תקיף את כל המציאות שלנו  , ומאחר שכל גילוי העתיד תלויים במעשינו ובעבודתנו

התורה צריכה לחדור  . ח איברים"אלא גם בלב וערוכה בכל רמ, לימוד התורה צריך להיות לא רק בשכל. ותחדור גם לחלק הדומם שבאדם

אז ניכר על האדם לימוד התורה בכל ענייניו  , וכאשר לימוד התורה הוא כזה שהקול לא יסף ולא נפסק, לכל חלקי הגוף עד לעקבי הרגלים

  .הגשמיים
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 מתן תורה -חודש סיון
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   ח"ממלטופס הצהרת מנהלי ב קישור "מצ

למנהלים המעוניינים להאריך את הלימודים  

 .בחודש נוסף

חתימתכם והעברת האישורים למפקח   נא 

מ שנעבירם במרוכז למנהלת  "ע, הכולל

 .המחוז

לחוזר הקייטנות המלא הקליקו בקישור  

 ט"חוזר קייטנות תשע: שלהלן

  

 !ברכה והצלחה
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 קול קורא להפעלת קייטנות קיץ

https://drive.google.com/file/d/17rVz6oF70A6AtaYQRdP6te5jYW_iFgHb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17rVz6oF70A6AtaYQRdP6te5jYW_iFgHb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17rVz6oF70A6AtaYQRdP6te5jYW_iFgHb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17rVz6oF70A6AtaYQRdP6te5jYW_iFgHb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17rVz6oF70A6AtaYQRdP6te5jYW_iFgHb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fqbUxJEznIoQ9wl3t-7OufkFLR67MWm2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fqbUxJEznIoQ9wl3t-7OufkFLR67MWm2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fqbUxJEznIoQ9wl3t-7OufkFLR67MWm2/view?usp=sharing
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/learning-framework-enriching/summer-school


 ,  פייגי כהן' בפיקוח הגב, מלאך ביתיה' בניהול הגב  ',בנות ירושלים'ח "הממס "ברכות לביה

 .לרגל בחירתם כאחד מחמשת בתי הספר המבוקשים ביותר ברישום התלמידים בכל ירושלים

משרד החינוך  , הורים, עירייה: דשמיא והשקעה מדהימה ורבה של הצוות החינוכי וכל השותפים סיעתאצירוף של  

 .והצוות החינוכי

 .חזקו ואמצו 

 

ס "ברכות לבי

 'בנות ירושלים'
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 ח"הממבימים אלה הסתיים סבב הסדנאות בבתי הספר של 

 י האומן והמחנך  "ע 

 ו"הי גלאנטחגי 

עבור צוותי ההוראה במתן כלים יישומיים ורעיונות ללימוד להוראה באמצעות  

 .משחק

 !על הסדנאות המאלפות גלאנטלחגי תודתנו 

 ח"הממהפעלת סדנאות בבתי הספר של 
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 רחובות', עץ חיים'ת "פרויקט גיבוש חברתי בת
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 ,  רחובות', עץ חיים'ת "ת

שלמה גרינבוים ' בניהול הר

 ,שי קלדרון' ובפיקוח הר

מפעילים פרויקט ייחודי של  

גיבוש חברתי ודינאמיקה  

קבוצתית באמצעות ציורי קיר  

ס בהובלת האומן  "ברחבי ביה

 .אדיר רענן
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לימוד לעילוי נשמת  

 ד"אלי כהן הי
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'  בניהול הר, בנות' נצח ישראל'ס "בי

ובפיקוח  , שאול רפאל מילר ואילה כי טוב

ערכו לימוד לעילוי נשמת  , שחר שאער' הר

ביום הוצאתו להורג ושלחו  , ד"אלי כהן הי

 .מכתבים מרגשים למשפחתו



 ד"לימוד לעילוי נשמתו של אלי כהן הי

בית  , בנים' נצח ישראל' ת"ת

שאול רפאל  ' בניהול הר, שמש

, שחר שאער' בפיקוח הר, מילר

קיימו לימוד לעילוי נשמת אלי כהן 

  . ד"הי
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בניהול  , מרום הגליל', בראשית'ס "בי

יוסף  ' ובפיקוח הר' תחיליאת שמואלי ' הגב

 : משתף, פוליטי

 .של רבי שמעון בצילושבוע 

ס  "ג בעומר יצאו תלמידי ביה"שבוע לפני ל

  .ללימודי חוץ ביער' בראשית'תלמוד תורה 

חמישה ימים של עשייה מבורכת למידה וקיימות  

 .זכותו תגן בעדנו, בצלו של רבי שמעון

 מרום הגליל משתף, בנים' בראשית'ת "ת
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,  מרנץחיה ' לגבתודה והוקרה 

על ', אנרגיות הפקות'מנהלת חברת 

הפעילות המרשימה במוסדות  

  .ח"הממ

 

 !ברכותינו להמשך הצלחה

הפעלת חידונים אינטראקטיביים בבתי 

 ח"ממספר 
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 מקומות ואתרים בארץ
 !!!קליקריםמשחק 

 
 
 

 

 

 גדרה -ד"בית ספר שלהבות חב

 



הקצתה פעילות מרתקת ואינטראקטיבית   ח"הממלרגל יום ירושלים הנהלת 

 . חידון מקסים בנושאי ירושלים, קליקריםבאמצעות 

חני ' בניהול הגב, גדרה' שלהבות' ח"ממס "הפעילות הוענקה לביה

 .אתי בינדר' ובפיקוח הגב קרניאל

 . התלמידים והתלמידות נהנו והחכימו רבות

 !בשנה הבאה בירושלים הבנויה

'  שלהבות'ס "פעילות מרתקת ואינטראקטיבית בבי

 גדרה
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"  איכות הסביבה"החודש התקיים טקס הסיום של לימודי 

ובמהלכו חידון אינטראקטיבי בבית דני בתל אביב בהשתתפות  

 .מתלמודי תורה בכל רחבי גוש דן' עשרות כיתות ד

משתתף  , חולון', בני מנחם' ח"ממת "זו השנה השלישית שת

  .בפרויקט

טקס סיום ללימוד נושא  

 "איכות הסביבה"
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ומלוא  כחברכת יישר 

הוקרה למנהל הרב  

צוות ההוראה  , שמעוני

על   ת"התותלמידי 

זכייתם במקום השני מבין 

בהטמעה   תים"התכל 

וביישום של תכני שמירת  

ובפרס   ואיכות הסביבה

 .ח"ש 2000מכובד בסך 

 !!!חזקו ואמצו

 



בביקור עם צוות  , מפקחת כוללת, פייגי כהן' גב

   ההדרכה של תכנית אמורים

   ,ים קרית', אור אבנר למצוינות'ח בנות "בממ

ריקי  ' אלכסנדרה חודוש ובפיקוח הגב' בניהול הגב

 ,בו מתקיים קורס במתמטיקה שימושית, טאובר

תלמידים חקרו את נושא העלייה והציגו אותו בדרכים 

 .מתמטיות שונות

תודה למפקחות ריקי טאובר ואריאלה כהן  

 .שותפות ומעורבות  על

 

 ,בנות ח"בממתכנית אמירים 

 ,ים קרית', אור אבנר למצוינות'
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1
4 

 מפגש מנהלים ומורים

 בנושא קורסי אמירים

1
4 

14 

ס  "תלמידי בתי, 19/05/19,  ט"ד אייר תשע"ביום ראשון  י

השתתפו ביום מרתק ומהנה של מפגש בתי ספר של הבנים  

בתי הספר הציגו עשייה איכותית  . המשתתפים בתכנית אמירים

מעשי   -בתחום החברתי ובתחום הלימודי, חקרנית וחדשנית

 .במסגרת אמירים

ציפורה ' למדריכה המחוזית גב, כהן פייגילמפקחת  כחישר  

 .על הכנת היום והובלתו זקלסולמדריכת אמירים נחמי , אריה

'  הר, א"ד ת"חב' מנחם אהלי'ת "מיוחד למנהל ת כחישר 

 .על האירוח הלבבי ביד רחבה, שניאור זלמן אהרון

 



 .יצאו להשתלמות במרכז ההשתלמויות בשלומי ח"ממגננות   25

 .פרידה קופשיץ' גב, קדם יסודי ח"ממ רפרנטיתבנתה וארגנה את תכנית הלימודים מפקחת 

 .ביניהם סדנת חומרים, בתחומים רבים  למדו ורכשו כלים, הגננות התנסו

 .אווירת רווחה נפשית בטבע גן יער הייתה קסומה

 !הייתה חוויה מיוחדת במיוחד, סדנת מוסיקה בלווי שירי ארץ ישראל

 .הגננות יצאו לסיור לימודי בחוף בצת בנושא הצומח והחי בסביבה הקרובה והרחוקה

 .נלמדו כלים בהפעלה תנועתית בגן הילדים וחשיבות התנועה לקוגניציה

 .התנהל רב שיח על עבודת הגננת וחשיבות תפקידה

 .הגננות יצאו לסיור ותפילה בקברי צדיקים

 . 'הלמדתיוחשיבות השינה לזיכרון  עירותהפעילות המוחית בזמן 'התקיימה הרצאה מרתקת בנושא 

 .התקיימה התנסות משחק מים בצבע

  !הייתה חוויית למידה מדהימה: הגננות סיכמו

 !נתנו כלים מעשיים ליישום

  שושנה וייס' הגב, ולמפקחת המתאמת קופשיץפרידה ' למפקחת גב, תודה והוקרה לכל הגננות

 ח"הממהשתלמות לגננות 
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בניהול  , ירושלים', נער ישראל' ח"ממת "ת

 ,חביב חודדה' בועז אהרון ובפיקוח הר  הרב

 -חדש'יצאו החודש להשתלמות מוסדית במסגרת מ

.  בנושא מרחבי למידה, פיתוח מקצועי של הצוות

 "עוזיאל -דוגמה"ס "במהלכו ערכו סיור בביה

 

 :המנהל מסכם

  .מחכים ומעורר השראה, היה מרשים

 ....החברה ממש נהנו וכבר מתחילים לחלום

ת  "השתלמות מוסדית בת

 ירושלים', נער ישראל'
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ערן יהודה דישון  ' בניהול הר, סיטרין, ד יסודי"חב ח"ממ

 ,יעקב ישעיהו אלבירט' ובפיקוח הר

 :משתף

בנוסף לטקס הרשמי  , ציינו את יום השואה ,החודש 

מניר עציון שניצלה   וינקלרשרה ' התארחה אצלנו הגב

 .מאושוויץ

 .'ו-היא שוחחה עם כיתות ה

כשהתבקשו  . הילדים ישבו מרותקים שאלו שאלות מעניינות

הם סיפרו עם אור   ,התלמידים לספר ולהגיב על המפגש

 .בעיניים וזכרו את הפרטים

 1
7 

 ח"ממת "ציון יום השואה בת

 סיטרין, ד"חב

1
7 
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 לתלמיד" בחיוך"יומן 

1
8 
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 ,ה/יקר ח"ממת /מנהל

 ,לבקשת מנהלים רבים המעוניינים ביומן לתלמיד איכותי ומעשיר

 מביא המחוז החרדי בפני המנהלים את האפשרות להפקת יומן בית ספרי לתלמיד

 .ח"הממעל ידי חברת הפקת יומנים מוכרת ורצינית שנענתה לאתגר בהפקת יומן לתלמידי 

 

 "חיוך לערכים" -אדיר רענן: לפרטים והזמנות

 02-5449888: משרד

 052-5858660: נייד

 gmail.com4adirr@ : ל"כתובת דוא

 https://www.chiyuch.co.il : כתובת באינטרנט

mailto:adirr4@gmail.com
mailto:adirr4@gmail.com
mailto:adirr4@gmail.com
https://www.chiyuch.co.il/
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 מפקחי המחוז החרדי

 משרד החינוך


